
هللم أولئللك الللله بآيللات كفللروا (( والللذي:  وجثثل عثثز قثثال ثثثم
الخاسللرون هللم (( أولئك مبتدأ, وجملة كفروا ) الذين) الخاسرون

وصثثغرى, كبرى جملتين تتضمن الجملة هذه فتكون هذا  خبرها, وعلى))
خثثبرا, وقعت التي هي والخبر, والصغرى المبتدأ من المكونة هي الكبرى

آخثثثر,  مبتثثثدأ)) (( أولئلللك مبتثثثدأ, )) كفلللروا (( اللللذينانتبثثثه: 
وخثثبره الثثثاني المبتثثدأ مثثن الخر, والجملثثة مبتدأ  خبر)) ((الخاسرون

أسثثندت أنثثه الثثتركيب, فائثثدته بهثثذا التيثثان الول. وفائثثدة المبتثثدأ خثثبر
المعنى.  في جملتين الجملة صارت حتى الولى من الثانية الجملة

مثثن لثثه محثثل ل فصثثل ضثثمير  فهثثم)) الخاسللرون (( هم:  قوله أما
إن أو التمييثثز والثثثالث الحصثثر والثثثاني التوكيثثد العثثراب, وفائثثدته: أول

هثثو : زيثثد قلثثت إذا وصثثفا, فإنثثك أو خبرا بعده ما كون بين الفصل شئت
إذا صثثفة تكثثون أن أو خثثبرا تكثثون أن تحتمل الفاضل كلمة الفاضل, فإن

أخثثرى كلمثثة النسان يترقب بين الفاضل, فربما قلت: زيد  إذا... حذفت
هذا زال الفاضل : هو قلت صفة, فإذا الفاضل أن الجملة, ويعتقد بها تتم

المبتدأ.  خبر هو بعده ما أن وعلم التوقع
مثثن شثثيء فيثثه ", وهثثذا )) القثثرآن اللثثه بآيثثات كفثثروا : " (( الذين قال

اليثثات القرآن, ثثثم غير وفي القرآن في وجل عز الله آيات القصور, لن
وباليثثات الكونيثثة باليثثات أي جميعثثا بهمثثا يكثثون وشرعية, والكفر كونية

الثثتي الكتب من وبغيرهما وبالنجيل وبالتوراة بالقرآن الشرعية,  ويكون
الكونيثثة اللثثه بآيثثات : كفثثروا يقثثال أن وجثثل, فثثالولى عثثز اللثثه أنزلهثثا

القرآن.  وغير والشرعية, القرآن
النخلثة, لنثه طلثع وعثاء هو الذي الكفرا الجحد, ومنه أصله الكفر وأصل
اللثثه ولنعم وجل عز الله لحق ساتر جاحد يتبين, والكافر ول الطلح يستر

بالسثثتكبار, ففثثي وتارة بالتكذيب تارة يكون الله بآيات وجل, وكفره عز
يكثثون والنثثواهي الوامثثر مقابثثل بالتكثثذيب, وفثثي يكثثون الخبثثار مقابثثل

بالستكبار. 
اسثثم ) أولء) الخاسللرون هم أولئك الله بآيات كفروا (( والذين

بعيثثد, إليثثه المشار ؟ قريب أو بعيد إليه المشار تعرفون, وهنا كما إشارة
لتنثثبيه الكثثاف تثثأتي بعيدا, فإنها إليه المشار كان إذا إل تأتي ل الكاف لن

ل قريبثثا, فثثإنه إليه المشار كان إذا لبعده, أما إليه المشار إلى المخاطب
بعيثثدا كثثان إذا : هذا,  لكن هؤلء, ويقال مثل أولء يقال بالكاف, بل يأتى
إليثثه, المشثثار إلثثى المخاطب تنبيه ؟ من تنيبه ؟ بالكاف, لماذا يؤتى فإنه
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إذا تنثثبيهه, أولئثثك فثثي أبلثثغ ذلثثك كان خوطب إذا النسان أن شك ل لنه
إل يكثثون ل كثثان فثثإذا ؟ إليه المشار هذا من وينظر سينتبه : الكاف قلت

إذا معنثثوي, فالقسثثام وإمثثا حسثثي سفل, وإما أو علو إما للبعيد, فالبعد
أربعة: 

أو سثثفول, معنثثوي البعيثثد ؟ ذكرنثثا مثثا عليثثه ينطبثثق الذي القسم هو فما
قثثد معنثثوي, لنثثه الثثدنيا فثثي حسثثي, لكثثن ؟ النار معنوي, وفي ؟ حسي
طيب.  الجبل قمة في وهو كافرا يكون

إمثثا شثثيئين يتضمن أنه قلنا الكفر  إذا)) الله بآيات كفروا (( والذين
غيرهثثم, ل ) هثثم) الخاسللرون هللم (( أولئك السثثتكبار وإما الجحود

فظاهر, وأما الخرة خسران والخرة, أما الدنيا خسروا الذين الخاسرون
ل, إذا ؟ الله بعبادة قاموا الله, وهل لعبادة خلقوا إنما فإنه الدنيا خسران
: تعثثالى اللثثه خلقوا, قثثال أجله من الذي المعنى خسروا ؟ ل أو خسروها
: تعثثالى اللثثه ) وقثثال) ليعبللدون إل والسنللس الجللن خلقت (( وما
يللوم وأهليهللم أسنفسللهم خسللروا الللذين الخاسللرين إن (( قل

). ) المبين الخسران هو ذلك أل القيامة
الللذين الللله : (( وينجللي بقللوله " متصل:  المفسثثر المؤلثثف قال

معنى, نعثثم يعني  متصل" اعتراض بينهما )) وما بمفازتهم اتقوا
إليثثه ذهثثب ما ) هذا) بمفازتهم اتقوا الذين الله (( وينجي:  لقوله
(( وينجي:  قثثوله : إن يقثثال فيثثه, قثثد ينثثازع قد هذا الله, ولكن رحمه
إلثثى قبلثثه, ارجعثثوا بمثثا المتصثثل ) هثثو) بمفازتهم اتقوا الذين الله

أن  الصثثواب)) بمفلازتهم اتقلوا اللذين اللله (( وينجي:  القثثرآن
مسودة وجوههم أن الله على كذبوا الذين ذكر قبله, لما بما متصل ينجي
ذكثثر, بمثثا صلة له فليس هذا ) أما) اتقوا الذين الله (( وينجي:  قال
كل خالق (( الله:  قال الله لن  وأظهر أبين مباشرة قبله بما صلته بل

والضرض السللماوات مقاليد له وكيل شيء كل على وهو شيء
كثثل خثثالق اللثثه بثثأن الكفثثار إقرار القرار وبعد البيان هذا ) يعني: وبعد)

اليثة هثذه الخاسرون,  فيكون هم كفروا, بل إذا علم لهم يبقى شيء, ل
الله (( وينجي:  بقثثوله متصثثلة مباشثثرة, وليسثثت قبلهثثا بمثثا متصثثلة
 متصثثلة)) اللله (( وينجللي الية هذه ) لن) بمفازتهم اتقوا الذين

اليثثات نشثثتت أن القرآنثثي, أمثا النظثثم مثن مقتضثثى هو قبلها, وهذا بما
كللل علللى وهللو شلليء كللل خللالق (( الله الجملة هذه : كل ونقول

جملثثة هثثذا ) كثثلوالضرض) السللماوات مقاليللد للله وكيللل شلليء
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مثثا خلف هثثذا أن شثثك هنثثا, ل لثثه محثثل ل اعتراض هذا كل أو اعتراضية
بمثثا متصثثلة الجملثثة أن القثثرآن,  فالصثثواب في والسياق النظم يقتضيه

: قثثوله : أن قثثال المؤلثثف ؟ التصثثال وجثثه مثثا ؟ التصثثال قبلهثثا, ووجثثه
الللذين الللله (( وينجي:  بقثثوله ) متصل) بآياتنا كفروا (( والذين

قبله, بما متصل أنه الصواب نظرا, وأن هذا في أن ذكرنا ) ونحن) اتقوا
 ؟ هو الصواب, فما وجه وبينا

...:  الطالب
الثثذين هثثؤلء بثثه, فصثثار يقثثرون شثثيء, وهثثم كل خالق  وأنه...:  الشيخ
بثثه وكفروا والرض السماوات خالق وأنه شيء كل خالق الله بأن يقرون

خثثالق اللثثه بثثأن يقرون الناس, كيف أخسر شك, هم ل خاسرين يكونون
كثثان ؟ بآيثثاته يكفثثرون ثثثم والرض السثثماوات مقاليثثد له وأن  شيء كل

بآيثثات فكفثثروا خسروا الله, ولكنهم بآيات يؤمنوا أن القرار هذا مقتضى
هللم أولئللك الللله بآيللات كفللروا (( والذين:  تعثثالى اللثثه الله, قال

).  ) الخاسرون
: أن منهثثا ) فوائثثد) والضرض السللماوات مقاليد (( له الية هذه في

تقثثدم أنثثه وحثثده كثثونه وحثثده, ووجثثه الله هو والرض للسماوات المدبر
. الحصر يفيد الخبر  وتقديم)) مقاليد (( له:  قوله في الخبر
إل يسثثتعين أل إلثثى النسثثان نظثثر : لفثثت الكريمثثة الية هذه فوائد ومن

الذي هو أنه ؟ ذلك الله, وجه على إلى يتوكل الله, ول إل يسأل بالله, ول
النثثبي قثثال غيثثره, كمثثا إل تثثذهب ل والرض, فثثإذا السثثماوات مقاليد له

الللله فاسللأل سألت ( إذا:  عباس بن الله لعبد وسلم عليه الله صلى
 .) بالله فاستعن استعنت وإذا
في كانوا وإن الخاسرون هم الكافرين : أن الكريمة الية هذه فوائد ومن
(( والللذين:  لقثثوله وأخثثرى دنيا خاسرون فإنهم الجولة ربحوا قد الدنيا

) .) الخاسرون هم أولئك الله بآيات كفروا
الوعيثثد كان إذا أنه الدالة الله, ووجه بآيات اليمان : وجوب فوائدها ومن
. اليمان وجوب على ذلك دل بها كفر من على

للخسارة.  سببا الكفر, لكونه : تحريم أيضا ومنها
بعثثدة يسثثتفاد : التحريثثم قلنثثا ؟ يحرم لفظ الية في : أين قائل قال فإذا

التصثثريح ) ومنهثثا) الزسنللا تقربللوا (( ولالنهثثي, مثثثل:  طثثرق, منهثثا
الحثثل, نفثثي ) ومنهثثا) والدم الميتة عليكم (( حرمتمثل:  بالتحريم

أضرحامهن في الله خلق ما يكتمن أن لهن يحل (( ول:  قوله مثل
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إفثثادة الخيثثر, وطثثرق فوات ما بيان الشيء, ومنها على الوعيد ) ومنها)
يدل الشيء فعل على الخسران ترتيب جملتها من متعددة, لكن التحريم

.  حرام أنه على
أيثثن الرابحون, من هم آمنوا, وأنهم الذين : ربح الكريمة الية فوائد ومن
صرح للمؤمنين, وقد الربح يكون أن الكافرين خسارة مفهوم من ؟ يؤخذ
الللذين إل خسللر لفي السنسان إن (( والعصر:  قوله في بذلك الله

).  ) بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا الصالحات وعملوا آمنوا
أيهللا أعبللد تللأمروسني الللله أفغير (( قل:  وجثثل عثثز اللثثه قثثال ثثثم

 الهمثثثزة)) تللأمروسني الللله (( أفغيللر:  ) العثثثراب) الجللاهلون
اشثثتهر ما العراب هذا على يشكل عطف, وهنا حرف للستفهام, والفاء

الللله (( أفغيللر:  قثثال الصثثدارة, وهنثثا لهثثا السثثتفهام همثثزة أن مثثن
علثثى الدالثثة بعثثدها الفاء تأتي فكيف الصدارة لها كان ) فإذا) تأمروسني

وجهين:  النحو لعلماء ذلك في : أن فالجواب ؟ معطوفة الجملة أن
عليها, معطوف جملة على داخلة وأنها للستفهام الهزة : أن الول الوجه
هذه في التقدير فيكون هذا السياق, وعلى يناسب بما الجملة هذه وتقدر

كثثل في الجاهلون, ويقدر أيها أعبد تأمروني الله فغير أتجهلون الية, قل
يناسبه.  ما موضع

فثثي يسثثيروا فلثثم ) التقثثدير: أغفلثثوا) الضرض فللي يسيروا (( أفلم
الرض. 

والتقثثدير: مكانهثثا عثثن مزحلقثثة الفثثاء وأن للسثثتفهام الهمزة : إن وقيل
المعنثثى سثثبق, ولكثثن مثثا علثثى معطوفة الجملة هذه الله, فتكون فأغير
أولى.  فإنه مناسب شيء يقدر أن وأمكن تيسر إذا الول

المعمللول بأعبللد منصللوب  " غيللر: إعرابهثثا فثثي المؤلثثف يقثثول
هثثذه"  وفللك بإدغللام وبنللوسنين واحد بنون أن بتقدير لتأمروسني

بأعبثثد, منصثثوبة غيثثر : إن العثثراب فثثي المؤلثثف تنويع, يقول قوله على
الله (( أفغير:  اليثثة, وقثثوله معنثثى اللثثه, هثثذا غيثثر والتقثثدير: أأعبثثد

قراءات:  ) فيها) تأمروسني
بإدغثثام بنثثونين : قراءتهثثا تثثأمروني, ثانيثثا واحثثدة بنثثون أول: قراءتهثثا
تأمرونني.  إدغام بدون بنونين  ثالثا: قراءتها)) (( تأمروسني

(( أيهللا الله غير أعبد أتمروني ) يعني) أعبد تأمروسني الله (( أفغير
وجثثل, وبحقيقثثة عثثز للثثه يجثثب مثثا بحقيقثثة الجاهلون  أي)) الجاهلون

أي))  (( الجاهلونبقثثوله:  المثثراد المعنى أن الصنام, ويحتمل عبادة
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العلثثم, وإذا عثثدم بثثه يثثراد وتارة السفه به يراد تارة الجهل السفهاء, لن
(( إسنما:  تعثثالى قثثوله في جهالة, كما يسمى فإنه السفه به المراد كان

مللن يتوبللون ثللم بجهالة السوء يعملون للذين الله على التوبة
سثثوى مثثن كثثل ) يشثثمل) تأمروسني الله (( أفغير:  ) وقوله) قريب

)) الجاهلون (( أيها وحيوان وجماد وفاسد وصالح وميت حي من الله
هنثثا لفظثثة, والسثثتفهام جثثاءت ولهثثذا لي وصثثف منثثادى, وجثثاهلون أي

.  الجاهلون : أيها قوله بدليل والنكار للتوبيخ
:  فوائد الية هذه من يستفاد

الصنام.  بعبادة يأمرون الذين أولئك أول: جهالة
أنثثه مع الصنام يعبد نفسه الرسول أن حاولوا الجاهلين هؤلء : أن ومنها

. وحده وجل عز الله لتوحيد جاء إنما
رشثد, وعبثادته علثم عبثادته وجل عز الرب : أن الية هذه فوائد من ثالثا
. ورشد علم جهل, فعبادته غيره عبادة كانت إذا لنه

صثثلى النثثبي يشثثرك أن يحثثاولون المشثثركون كان إذا : أنه فوائدها ومن
والسثثلم الصثثلة عليثثه الرسثثول بأتبثثاع بالثثك وسلم, فمثثا وآله عليه الله

صلى النبي إشراك محاولتهم من أكثر يشركوا أن يحاولون سوف ,فإنهم
وسلم. وآله عليه الله

دعثاة والكفثثر, مثثثل الشثرك دعثاة من : الحذر الفائدة هذه على ويتفرع
القيامة, يحاولون يوم غلى الله لعنة عليهم النصارى فإن اليوم النصرانية

عثثن عجزوا ينصروهم, وإذا وأن المسلمين يضللوا أن يستطيعون ما بكل
النصرانية, وهثثذا يعتنق لم دينهم, وإن من يخرجوهم أن القل فعلى ذلك
دعثثوة أجثثل مثثن الواضثثحة القويثثة الذاعات ينشئون فتجدهم واضح الن

رسثثائل مثثن الكثيرة الكتابات يكتبون النصرانية, وتجدهم إلى المسلمين
كتابثثة النجيثثل يكتبثثون أيضثثا المسلمين, وتجثثدهم بين يبثونها أكبر وكتب
مثثن العثثامي يظنثثه مشثثكل, حثثتى معربثثا مفسثثرا تماما المصحف ككتابة
إلثثى يثثذهبون أيضثثا القرآن, وتجدهم هو يظنه للقرآن ينتبه ل الذي الناس
يثثتركون والمرافثثق, ثثثم المدارس فيها العاجزة, وينشئون الفقيرة البلد

فثي جهثدا يثألون ل المسثثلمين أعثداء أن  فثالمهم..., أجثثل مثن السلم
أعلم. عليها. والله كانوا التي ملتهم إلى دينهم عن المسلمين إخراج
أشركت لئن قبلك من الذين وإلى إليك أوحي (( ولقد:  القارئ

من وكن فاعبد الله بل الخاسرين من ولتكوسنن عملك ليحبطن
يوم قبضته جميعا والضرض قدضره حق الله قدضروا وما الشاكرين
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عمللا وتعللالى سللبحاسنه بيمينلله مطويللات والسللماوات القيامللة
في ومن السماوات في من فصعق الصوضر في وسنفخ يشركون

قيلام هلم فلإذا أخلرى فيله سنفلخ ثلم اللله شلاء ملن إل الضرض
) . ) ينظرون

(( ولقد:  تعثثالى اللثثه قثثال الرجيثثم الشثثيطان مثثن بالله : أعوذ الشيخ
عملللك ليحبطن أشركت لئن قبلك من الذين وإلى إليك أوحي

بكثثم مؤكدة الجملة هذه أن بالمس ) ذكرنا) الخاسرين من ولتكوسنن
؟ هي مؤكد, ما
...:  الطالب
؟ المقدر, والتقدير : اللم, القسم الشيخ
هثثذا )  فثثي) عملللك ليحبطن أشركت (( لئن:  تعالى : قوله الشيخ

؟ هو إشكال, ما
...:  الطالب
ليحبطللن أشركت (( لئن:  حقه في الله يقول كيف : الشكال الشيخ
؟ وجهها ما طيب ؟ يشرك أن يجوز ) وهل) عملك
...:  الطالب
موجه الخطاب كان المة, وإن بهذا المراد الجواب, أن فهمنا : ما الشيخ

لحبللط أشللركوا (( ولو:  طيثثب,  كقثثوله المثثة بثثه فثثالمراد للرسول
؟ الثاني ). الوجه) يعملون كاسنوا ما عنهم

...:  الطالب
لثثه المشثثروط, هثثل وقوع منه يلزم ل بالشرط التعليق : نعم, أن الشيخ
 ؟ نظير

...:  الطالب
أول فأسنللا ولللد للرحمن كان إن (( قل:  تعالى قوله : نظيره الشيخ

تمام.    ولدا الله يتخذ أن يمتنع أنه ) والمعلوم) العابدين
؟ مؤكد بكم )  مؤكدة) الخاسرين من (( ولتكوسنن:  : قوله الشيخ

...:  الطالب
للقسم.  جوابا تكون هذه اللم المقدر, لن : نعم, بالقسم الشيخ

الية:  هذه فوائد نأخذ
الخلق, أفضل من وقع ولو للعمل محبط الشرك : أن الية هذه فوائد من

) .عملك) ليحبطن أشركت (( لئن:  لقوله
(( ولقد:  لقثثوله الشثثرائع جميع في ثابت الحكم هذا : أن فوائدها ومن
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).) قبلك من الذين وإلى إليك أوحي
المعاصثثي, ولهثثذا أنثثواع أفسثثد وأنه الشرك : عظم الية هذه فوائد ومن

. كله العمل يحبط
ولمثثن وسثثلم وآلثثه عليثثه اللثثه صثثلى للرسول الوحي إثبات فوائدها ومن

. والسلم الصلة عليهم الرسل من سبقه
الثثدنيا فثثي للخسثثران سثثبب الشثثرك : أن الكريمثثة الية هذه فوائد ومن

).الخاسرين) من (( ولتكوسنن:  والخرة, لقوله
الحقيقثثة في فإنهم الدنيا في ربحوا وإن الكفار : أن الية هذه فوائد ومن

لثثه, خلقثثوا بمثثا الثثدنيا فثثي ينتفعوا لم والخرة, لنهم الدنيا في خاسرون
إن (( قللل:  أخثثرى آيثثة فثثي تعالى الله قال خاسرين, وقد كانوا فلذلك

أل القيامللة يللوم وأهليهللم أسنفسللهم خسللروا الذين الخاسرين
).  ) المبين الخسران هو ذلك

) هثثذا) الشللاكرين مللن وكن فاعبد الله (( بل:  تعالى الله قال ثم
اليوم.  درس مبتدأ

البطثثال, لن إضثثراب ؟ النتقثثال أو البطال للضراب, إضراب بل: هذه
نوعان:  عندهم الضراب

مثثن النتقثثال بثثه يثثراد لحثثق, ونثثوع ما وإثبات سبق ما إبطال به يراد نوع
: تعثثالى : قوله الثاني الية.  ومثال هذا, هذه الول آخر, مثال إلى شيء

هللم بللل منهللا شك في هم بل الخرة في علمهم اداضرك (( بل
 أي)) اداضرك (( بلأسوأ,  إلى سيء من انتقالت ) فهنا) عمون منها

منهللا هللم بللل منهللا شللك في هم بل الخرة في (( علمهم بعد
لمثثا إبطثثال إضثثراب )  هثثذا) فاعبد الله (( بل:  يقول  وهنا)) عمون

الله.   واعبد باطل فإنه الشرك دع بل الشرك, يعني من سبق
أخثذ أيثثن  فمثن" " وحده:  المؤلف ) قال) فاعبد الله (( بل:  وقوله

في المعلول, والقاعدة تقديم من أخذها ؟ للحصر المفيدة الوحدانية هذه
حقه شيء والختصاص, كل الحصر يفيد التأخير حقه ما تقديم أن البلغة
حقثه بثثه المفعثثول أن بثثه, ومعلثثوم يختثثص الحكثثم فثثإن قثثدم إذا التأخير

وحده. الله بل والحصر, أي الختصاص أفاد عامله على قدم التأخير, فإذا
حثثذفت اللفثثظ, ولثثو لتحسثثين بها جيء : إنه يقولون  الفاء)) (( فاعبد

مثثن نثثزل لنه تحذف ل القرآن في الكلم, لكنها لستقام القرآن غير في
فثثاء الفثثاء هذه يسمون ذلك بمثل التعبير تغييره, وإنما يمكن ول الله عند

فقط, أي: قثثط, والفثثاء وكذا كذا قولهم: عندي نظير, مثل التزيين, ولها
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اللفظ.  لتحسين زائدة
للثثه, لثثه, تثثذلل تثثذلل أمثثر, أي فعثثل ) اعبثثد) فاعبد الله (( بل:  قال

التعبثثد, والمعنثثى الول معنييثثن: المعنثثى علثثى تطلثثق العبثثادة أن واعلم
به.  المتعبد الثاني

بثثأوامره بالقيثثام وتعظيمثثا محبثثة تعثثالى للثثه التثثذلل فمعنثثاه التعبثثد أمثثا
يتثثذلل يتعبثثد, أي قلنثثا: هثثذا مثل يصلي شخصا رأينا نواهيه, فإذا واجتناب

نفثثس علثثى أي بثثه المتعبثثد علثثى الصثثلة, وتطلثثق بإقامثثة تعثثالى للثثه
" العبادة:  بقثثوله المعنثثى هثثذا علثثى السثثلم شثثيخ المفعول, وعرفها

والعمللال القللوال مللن ويرضللاه الللله يحبه ما لكل جامع اسم
عبثثادة, نسثثميها نفسثثها فالصثثلة هثثذا وعلثثى"  والباطنللة الظللاهرة

عبادة, وصلة الوالدين عبادة, وبر عبادة, والحج عبادة, والصوم والصدقة
: تعثثالى وهكثثذا, فقثثوله عبثثادة الفقثثراء إلثثى عبثثادة, والحسثثان الرحام

نواهيه.  واجتناب أوامره عبادته, بامتثال بفعل له تذلل )) أي (( فاعبد
" عليللك )) إسنعللامه الشللاكرين مللن وكللن فاعبللد الللله " (( بللل
مثثن أي الشثثاكرين أمثثر, ومثثن  كثثن: فعثثل)) الشاكرين من (( وكن

اسثثما تكثثون فإنهثثا بمشتق اتصلت إذا أل أن الله, واعلم يشكرون الذين
مثثا, إذا وبمنزلثثة من بمنزلة العامل, فهي الموصولة أسماء موصول, من

أشثثبهها, ومثثا والحسثثن والمشكور الشاكر بمشتق, مثل ؟ بماذا اتصلت
مثثن للعمثثوم, أي )) مفيثثدة الشثثاكرين : (( مثثن قثثوله يكثثون هثثذا فعلى

الله.  بشكر القائمين
المنعم, عقيثثدة بطاعة القيام الشكر : إن قيل ؟ الشكر هو : ما قيل فإن

وفعل, ولهثثذا وقول عقيدة المنعم بطاعة الشكر, القيام هذا وفعل ؛ وقول
:  الشاعر قال

  المحجب والضمير ولساني يدي     ثلثة مني النعماء أفادتكم
وجوارحي:  ولساني قلبي علي, ملكتم بإنعامكم ملكتم أنكم يعني

  المحجب والضمير ولساني يدي    ثلثة مني النعماء أفادتكم
. إياه أنشدنا

. المحجب والضمير ولساني يدي     ثلثة مني النعماء : أفادتكم الطالب
: قلنثثا ؟ غيثره أو الحمثد هثثو الشثثكر : هثثل قائثل قثال : نعم, فإن الشيخ
النعمثثة, فثثإن مقابلثثة فثثي كان إذا فيما وخصوص, يجتمعان عموم بينهما
شرب أو النسان أكل باللسان, فإذا الله على ثناء الشكر, لنه هو الحمد
اللثثه بوصثثف الحمثثد وحامدا, وينفرد شاكرا بذلك لله, كان : الحمد فقال
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الحثثي بثثأنه اللثثه علثثى أثنيثثت النعمثثة, فثثإذا مقثثابلته دون بالكمثثال تعالى
مقابثثل فثثي ليس أنه يعني شكرا حمد, وليس فهو ذلك أشبه وما العظيم

المنعثثم بطاعثثة عبثثاده, والقيثثام أنه باعتبار شكرا نعتبره ربما نعمة, لكن
اللثثه بطاعثثة قمثثت وإذا وجثثل, بثثل عثثز اللثثه على أثنيت الشكر, وإذا من

صار بالكمال وصفه ذهنك في يكن نعمته, ولم على جزاء وتعالى سبحانه
الخثثر, وذلثثك عن أحدهما انفراد يعسر قد حال كل له, وعلى شكرا ذلك
قيثثام لنثثه شثثكرا يعتثثبر نعمثثة مقابلثثة فثثي يكثثن لثثم وإن نفسه الثناء لن

).  ) الشاكرين من وكن فاعبد الله (( بل المنعم, طيب بطاعة
نافيثثة, وقثثدروا ) مثثا) قللدضره حللق الله قدضروا (( وما:  تعالى قال ثم

مطلق, مفعول قدره لقدروا, وحق مفعول الجلل عظموا, ولفظ بمعنى
مطلقثثا, مفعثثول يسثثمى المصدر إلى المصدر, والمضاف إلى أضيف لنه
 أي: حثثق)) قللدضره (( حق:  فنقثثول هثثذا المصثثدر,  وعلثثى بمنزلة لنه

تعظيمه. 
حللق عظمللوه مللا معرفتلله, أو حللق عرفللوه " ما:  المفسثثر قثثال

مثثا المعنثثى الثثثاني, أن  الصثثواب", غيلره بلله أشركوا حين عظمته
عرفثثوا هثثؤلء أن ذلثثك غيره, ودليل به أشركوا حين عظمته حق عظموه

(( ولئللن) ) الللله ليقللولن خلقهللم مللن سللألتهم (( ولئللن اللثثه
هثثل ) لكثثن) الللله ليقللولن والضرض السماوات خلق من سألتهم

منهثثم, اللثثه نفثثاه الثثذي هثثو ل, وهثثذا ؟ تعظيمثثه حثثق عرفوه من عظموا
؟ عظمتثثه, بمثثاذا حثثق عظمثثوه مثثا وهثثو الثثثاني الحتمثثال هثثو فالصواب
أحدا.  به يشرك أن يمكن ل تعظيمه حق الله عظم من به, لن بالشراك

للحثثال, ) الثثواو) القيامللة يللوم قبضته جميعا (( والضرض:  قال ثم
)) مبتثثدأ الله, وقثثوله: (( والرض عظمة لبيان استئنافية تكون أن ويجوز

كلهثثا الرض أن المبتثثدأ, يعنثثي )) خثثبر قبضتهو((   حال)) (( جميعاو
قبضته.  القيامة يوم تكون السبع الراضين جميعا, كل

 جميعثثا" أي: السللبع )) حللال جميعللا " (( والضرض:  المفسثثر قال
مثثن الحثثال مجيثثء يجثثوز أنثثه نعثثرف الرض, ولهثثذا مثثن ؟ أيثثن من حال

قاعدا.  منه خير قائما : زيد مثل بالخبر, فتقول التيان قبل المبتدأ
فللي للله, أي مقبوضللة )) أي قبضته جميعا " (( والضرض:  يقول
والتصرف, وفثثي الملك بمعنى القبض المؤلف  ففسر" وتصرفه ملكه

فثثي شثثيء كل والتصرف الملك تحريف, لن هذا في ظاهر, بل نظر هذا
القيامثثة, لكثثن يثثوم وقبثثل القيامثثة يثثوم والسثثماء وتصرفه, الرض ملكه
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هثثي هثثذه اليثثد بهثثا تحيثثط اليثثد فثثي تكون التي المقبوضة بمعنى القبضة
يعنثثي ؟ طعام من قبضة معنى طعام, ما من : قبضة مثل القبضة, فيقال

اللثثه قبضثثة فثثي القيامة يوم هكذا,  فالرض بيده الطعام يقبض النسان
قصثثة فثثي مسثثعود بثثن اللثثه عبد حديث في مبينا ذلك جاء وجل, وقد عز

يجعللل الله ( أن:  اليهود أحبار من حبر مع وسلم عليه الله صلى النبي
آخثثره,  إلثثى... ) أصللبع علللى الشللجر ويجعل أصبع على الضرض

وجل. عز يده قبضة في أنها بالقبضة : المراد يقال أن المتعين فالصواب
أو تمثثرة نأخذ القبضة, بحيث هذه نمثل أن لنا يجوز : وهل قائل قال فإن

التمرة أو التفاحة على نقبض : قبضته, ثم ونقول أيدنا في ونضعها تفاحة
سثثبحانه اللثثه لقبضثثة تمثثثيل هثثذا لكثثان ذلثثك فعلنثثا لو الجواب: ل, لننا ؟

بثثأس, بثثأن فل القبضثثة معنثثى نثثبين أن يجوز, أمثثا ل وهذا للرض وتعالى
كيثثف نكيثثف بها, لكثثن قبضه ثم اليد في الشيء وضع هو : القبضة نقول
والجماعثثة السنة أهل معتقد خلف هذا ؟ الرض على وجل عز الله قبض

للجميع.  معروف هو كما
لثثه قبضة تكون أنها للقبضة, أي ظرف  هذه)) القيامة (( يوم:  وقوله

قبثثورهم مثثن النثثاس فيثثه يبعث الذي اليوم هو القيامة القيامة, ويوم يوم
؟. نعم قريبا ثلثة: ذكرناها لوجوه السم بهذا وجل, وسمي عز لله

...: الطالب
بيثثن العثثدل العثثالمين, إقامثثة لثثرب قبثثورهم مثثن النثثاس : لقيثثام الشيخ

. ل ؟ الناس, أيش
 ...: الطالب
الشهاد, طيب.  يقوم : يوم الشيخ

)) مطويللات والسماوات القيامة يوم قبضته جميعا (( والضرض
 نعثثم, السثثموات)) بقللدضرته" (( بيمينه " مجموعات:  المؤلف قال

طيا, ومنه يمسى بعض على بعضه الثوب عطف معروف الطي مطويات
بعثثض, علثثى بعضها عطف طواها, يعني منها الكاتب فرغ إذا الورقة طي
جثثل فقثثال للكتثثب السثثجل بطي للسماوات طيه وجل عز الله شبه وقد
اللثثه ) فتبثثارك) للكتب السجل كطي السماء سنطوي (( يوم:  وعل
سمكها أن ورد التي الرجاء الواسعة العظيمة السماء العالمين, هذه رب

السثجل يطثوي كمثا السماوات هذه وجل عز الله عام, يطوي خمسمائة
كطللي السللماء سنطللوي (( يوم للكتثثب السجل يطوى كما للكتب, أو
كمثثا القاضثثي, أو كاتب وهو السجل يطوي كما ) يعني) للكتب السجل
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: أنثثه معثثروف, قلنثثا القضايا, والطي فيه تكتب الذي وهو السجل يطوى
ذلك.  أشبه ما أو الورق أو بعض على بعضه الثوب عطف
اسثثم بصيغة أتى أو الفاعل  وحذف)) مطويات (( السماوات:  يقول

اليثثات تفسثثره كمثثا اللثثه ؟ الطثثاوي هثثو بالطثثاوي, مثثن للعلثثم المفعول
).  ) للكتب السجل كطي السماء سنطوي (( يوم الخرى

مجموعة : هي نقول نظر, لننا فيه  وهذا" " مجموعات:  المؤلف قال
دقيقثثا, لن تفسثثيرا نفسثثر لثثم فإننثثا بالمجموعثثات فسثثرناها طيثثا, وإذا

زائثثد معنثثى فهذا مطويا كان إذا طي, ولكن بل مجموعا يكون قد الشيء
(( مطويللات:  يقال أن الجمع, فالصواب مجرد على أيش؟ مجرد على

بعض.  إلى بعضها ملفوف  أي))
مثثذهب على تحريف  وهذا" : " بقدضرته )) قال بيمينه (( مطويات

المثثراد أن الخبرية, والصثثواب وتعالى سبحانه الله بصفات يؤمنون ل من
. اليمنى اليد باليمين
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